
NA H.E.F. ESTRARO 

U.K. okazonta en Varna, la Preci- 	Prezidantino okazigi, aiam ke tio 
dantino kaj la Sekretario de H.E.F. 	estas ebla. 
kunvenis en la sidejo de Barcelona 	Gojiga fakto estas ke al Grupoj de 

Esperanto Centre kun reprezentan- 	Esperanto aliĝintaj al H.E.F. alibis 

toj de pluraj Esperanto-Grupoj el 	lasttempe la Grupo de EI Ferrol 

Barcelono kaj provinco. 	 !Vercta Stelo». Ni deziras ke la nom- 

En la malfermo de la U.K. nip 	bro de Esperanto-Grupoj kresku kaj 
Prezidantino salutis nome de H.E.F. 	ampleksigu. 
sia interveno estis longe kaj forte 	Al eiu j Naciaj E. Asocioj ni sendis, 

aplabdata. 	 siatempe, Cirkuleron informante pri 
,ius alvenintaj al Valladolid, la 	la nuna adreso de H.E.F. 

M.E.Q. estraro eklaboris por okazigi 	En Atigusto oni ricevis leteron de 
la Ci jaran Nacian Esperanto-Kan- 	5ro. Hernandez Yzal, per kiu li de 
gresori. Pest la neo respondo de S-ro 	misias de sia posteno de 6efdelegito. .  

Zaragoza por tien okazigi la Kongre 	de U.E.A. pro profesiaj kialoj. 
son, kaj post konscia kaj serioza 	Laste, ni informas ke libroserva 
meditado oni decidis fari la oportu- 	jam translok1ìs al Valladolid, kaj ni 
najn paojn por ke anka5 eijare la 	jam komencis funkcii. Ni esperas ke 
hispanaj geesperantistoj povus kun- 	t'u servo funkcios kontentige por 
veni. Felice kaj dank'al 1a malavara 	ĉi4 
helpemo de Pastro Patricia de Fuen- 	Okaze de la preparoj de !a nuna 
tes kaj al gentileco de la Rektoro de 	Kongreso, oni sendis al iuj cir- 
la Koleglo Srta. Johann de !a Kruco, 	kuleron numero 2. 
ni povas kunverti en ci tiu arta kaj 	Ankati kaj okaze de la Kataluna 
bela urbo Leon. 	 Esperanto Renkontio en Tortosa, ni 

La 8-an kaj 9-an de Setembro la 	sendis leteron gratulante la Katalu- 
Prezidantino kaj la Sekretario de 	najn samideanojn pro sia efika kaj 
H.E.F. vojagis al Zaragoza por parto- 	pozitiva laboro. 
preni en kunsido de la Patronaro de 	Fine, raia plej urea kaj efa tasko 
la Fundacióri Esperanto kaj oni pro- 	estas la aperigo de Boletin, kaj mi 
fitis la okazon por kontakti kun la 	devas diri ke ni jam komencis aranĝi 
zaragozaj gesamideanoj. 	 to oportunajn paojn por ke §i aperu 

La personaj kontaktoj okazintaj 	baldai. 
kun samideanoj el Valladolid, Bar- 
celona kaj Zaragoza estas deliro de 
la H.E.F. estraro kaj speciale de la 	 LUIS HERNANDEZ 














































